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गाउँसभाबाट पारित मिमत : २०७९/०३/१० 

 

  

 

 

 

मेरिङदेन गाउँपालिकाको लिलनयोजन लिधेयक, २०७९ 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

मेरिङदेन गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

सान्थाक्रा, ताप्िेजुङ 

१ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऐनको दफा ४४ (२) मा सभािे पारित गिे बमोलजम 

लिक छ भनी प्रमाणीकिणका िालग पेश गने  

नाम थि: अजुयन सुिेदी 

पद: सलिि  

दस्तखत:  

लिधेयक सखं्या: 

लमलत: २०७९।०३।११ 

 



 

 

मेरिङदेन गाउँपालिकाको विलनयोजन ऐन, २०७९ 

गाउँ सभाबाट पारित लमलतिः २०७९/०३/१०  

मेरिङदेन गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७९/०८० को सेिा ि कायिहरुको िालग स्थानीय सञ् ित कोर्बाट 
केही िकम खिि गने ि विलनयोजन गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनि बनेको ऐन, 

प्रस्तािनािः मेरिङदेन गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७९/०८० को सेिा ि कायिहरुको िालग सञ् ित 
कोर्बाट केही िकम खिि गने अलधकाि ददन ि सो िकम विलनयोजन गनि िाछनीय भएकोिे, 

नेपािको संविधानको धािा २२९ को उपधािा (२) बमोञ्जम मेरिङदेन गाउँ सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

१.  संञ्िप्त नाम ि प्रािम्भिः (१) यस ऐनको नाम "मेरिङदेन गाउँपालिकाको विलनयोजन ऐन, २०७९" 
िहेकोछ। 

(२) यो ऐन लमलत २०७९/०४/०१ गते  देञ्ख प्रािम्भ हनुेछ । 

२.  आलथिक बर्ि २०७९/०८० को लनलमत्त सञ् ित कोर्बाट िकम खिि गने अलधकाििः 
(१) आलथिक िर्ि २०७९/०८० को लनलमत्त गाउँ कायिपालिका, िडा सलमलत, विर्यगत शाखािे गने 
सेिा ि कायिहरुका लनलमत्त अनसूुिी-१ मा उञ्लिञ्खत िािू खिि, पूजँीगत खिि ि लबत्तीय व्यिस्थाको 
िकम समेत गिी जम्मा िकम रु.४२,३०,२०,०००/- (अििेपी बयालिस किोड तीस िाख दईु 
हजाि रुपैया मात्र) मा नबढाई लनददिष्ट गरिए बमोञ्जम सञ् ित कोर्बाट खिि गनि सवकनेछ । 

३.  विलनयोजनिः (१) यस ऐनद्वािा सञ्ित कोर्बाट खिि गनि अलधकाि ददइएको िकम आलथिक िर्ि 

२०७९/०८० को लनलमत्त मेरिङदेन गाउँपालिकाको गाउँ कायिपालिका, िडा सलमलत ि विर्यगत 
शाखािे गने सेिा ि कायिहरुको लनलमत्त विलनयोजन गरिनछे । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा िेञ्खएको भए तापलन कायिपालिका, िडा सलमलत ि विर्यगत 
शाखािे गने सेिा ि कायिहरुको लनलमत्त विलनयोजन गिेको िकम मध्ये कुनैमा बित हनुे ि कुनैमा 
अपगु हनुे देञ्खन आएमा गाउँ कायिपालिकािे बित हनुे शीर्िकबाट नपगु हनुे शीर्िकमा िकम सानि 
सक्नेछ । यसिी िकम सादाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा िकमको २५ प्रलतशतमा नबढ्न े
गिी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा िकम 
सानि तथा लनकासा ि खिि जनाउन सवकनछे । पूजँीगत खिि ि वित्तीय व्यिस्थातफि  विलनयोञ्जत 
िकम साँिा भकु्तानी खिि ि व्याज भकु्तानी खिि शीर्िकमा बाहेक अन्य िािू खिि शीर्िकतफि  सानि 
ि लबत्तीय व्यिस्था अन्तगित साँिा भकु्तानी खिितफि  विलनयोञ्जत िकम व्याज भकु्तानी खिि शीर्िकमा 
बाहेक अन्यत्र सानि सवकने छैन । 



ति िाि ुतथा पूजँीगत खिि ि वित्तीय व्यिस्थाको खिि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा िकम 
सानि सवकनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुिा िेञ्खएको भए तापलन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा 
स्िीकृत िकमको २५ प्रलतशत भन्दा बढ्ने गिी कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीर्िकहरुमा िकम 
सानि पिेमा गाउँ सभाको स्िीकृलत लिन ुपनेछ  

अनसूुिी–१ 

(दफा २ सँग सम्बञ्न्धत) 
नेपािको संविधानको धािा २२९ (२) बमोञ्जम 

संञ्ित कोर्बाट विलनयोजन हनु ेिकम 

                                                                रु. हजािमा 
   

 

क्र.स अनदुान 
सङ्ख्या 

शीर्िकको नाम िाि ुखिि पूजँीगत खिि वित्तीय 
व्यिस्था 

जम्मा 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
१ 

 गाउँ कायिपालिका १२२०४७००० ७३७००००० 
 १९५७२९००० 

२ 
 िडा कायाििय ० ३३७५०००० 

 ३३७५०००० 

३ 
 संञ्िय सशति तफि  १६४०००००० १९४०००००  १८३४००००० 

४  प्रदेश सशति तफि  १२३००० १०००००००  १०१२३००० 
५  ऋणको साँिा ब्याज 

भकू्तानी 
   

 
६  िगानी (सेयि\ऋण)    

 

 जम्मा  २८,६१,७०,००० १३.६८,५०,००० ० ४२,३०,२०,००० 

नोट:- विर्यगत शाखाहरुको बजेट ि गाउँ कायिपालिकाको बजेट एकै ठाउँमा िाञ्खएको छ ।  
 

अनसूुिी–२ 

आगामी आ.ि. को िाजश्व अनमुान २०७९/०८० 

 

 

 

क्र.स आय ञ्शर्िक बजेट रु 

१ विञ्त्तय समालनकिण अनदुान सङ्घीय सिकाि 

११,५२,००,००० 

२ सशति अनदुान सङ्घीय सिकाि िाि ु
१६,४०,००,००० 

३ सङ्घीय शसति पुजँीगत अनदुान 
४४,००,००० 

४ सङ्घीय विशेर् अनदुान 
१,५०,००,००० 



५ संञ्िय सिकाि समपिुक अनदुान 
१,२०,००,००० 

६ 

िाजश्व बाँडफाट (मूलय अलभिवृि कि ि अन्तिःशलुक) सङ्घीय 
विभाज्यकोर् 

७,६५,८६,००० 

७ प्राकृलतक श्रोत िोयञ्लट बाँडफाट (िन तफि ) 

० 

८ विञ्त्तय समालनकिण अनदुान प्रदेश सिकाि 
६१,९१,००० 

९ सशति अनदुान प्रदेश सिकाि 
१२३,००० 

१० प्रदेश सिकाि समपिुका अनदुान 
१,००,००,००० 

११ विशेर् अनदुान प्रदेश सिकाि 
० 

१२ सिािी साधन कि बाँडफाट (प्रदेश विभाज्य कोर्) 
२८,०१,००० 

१३ गत आ.ि को नगद मौजदात (अ.लया 
१,२८,४२,००० 

१४ आन्तरिक श्रोत (कि तथा गैि कि िाजश्व) 
३८,७७,००० 

 जम्मा 
४२,३०,२०,००० 

 

 

धन्यबाद ।  

 

 

  
प्रश्ततुकताि 

दगुाि प्रसाद शे्रङ िङिाङ 

उपाध्यि 

लमलत २०७९।०३।१० 

 

ऐनको दफा ४४ (२) मा सभािे पारित गिे बमोलजम 

लिक छ भनी प्रमाणीकिणका िालग पेश गने  

नाम थि: यूक हां लिि हांगाम 

पद: अध्यक्ष   

दस्तखत:  

लिधेयक सखं्या: 

लमलत: २०७९।०३।११ 

 


